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Nyomtatott és online sajtó 
 

Meghirdették az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 
2021. március 17. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, 

kulhoimagyarok.hu, Krónika 

Meghirdették a 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj pályázatot, a gazdaság szinte teljes 

palettáját lefedő 41 főcsoport több mint 100 témakörében május 31-ig lehet beadni a 

jelentkezéseket a Kárpát-régió egész területéről - jelentette be zártkörű tájékoztatón Kiss 

Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója szerdán, Budapesten. 

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke a pályázat 

meghirdetésekor elmondta, az Érték és Minőség Nagydíj arra ösztönzi a tudatosságra törekvő 

gyártókat, szolgáltatókat, hogy minőséget, termékbiztonságot képviselő produktumot 

állítsanak elő. A pályázat kiemelt támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság, szakmai 

támogatója az Agrárminisztérium, külhoni támogatója az RMDSZ. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „Az Érték és 

Minőség Nagydíj révén a minőségi magyar terméket gyártó magyarországi és külhoni 

vállalkozásokat is erős szálak kötik össze az egész régióban." 

 

Bocskor Andrea: az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai 

magyarok jogai mellett 
2021. március 17. – MTI, Magyar Hírlap, fidesz.hu, kulhonimagyarok.hu, Demokrata, 

KárpátHír, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai magyarok jogai mellett, levélben is 

megerősítették, hogy az Európai Unió elhivatottan kíséri figyelemmel az emberi jogok, ezen 

belül pedig a kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában - írta Bocskor Andrea, a 

Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdai közleményében. A kárpátaljai születésű képviselő 

azt írta, hogy miután az ukrán szélsőséges Mirotvorec honlap halállistára tette őt, Josep 

Borrell, az unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője és Várhelyi Olivér bővítésért és 

szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos azonnali támogatásáról biztosította, amelynek 

most levelükben is hangot adtak. 

 

Idén is megbírságolták 10 ezer lejre Antal Árpádot a március 15-i magyar 

zászlók miatt  
2021. március 17. – MTI, Webrádió, kulhonimagyarok.hu, PestiSrácok, transindex.ro, 

maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Vajdaság Ma, karpat.in.ua 

Idén is megbírságolta 10 ezer lejre a Kovászna megyei kormányhivatal Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármestert, mert március 15-én piros-fehér-zöld szimbólumokkal 

díszítették fel a várost - írja a Székelyhon. Kétszer 5 ezer lejes bírságról szóló jegyzőkönyvet 
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https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20210317-meghirdettek-az-idei-ertek-es-minoseg-nagydij-palyazatot
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210317-az-europai-bizottsag-megerositette-kiallasat-az-ukrajnai-magyarok-jogai-mellett
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210317-az-europai-bizottsag-megerositette-kiallasat-az-ukrajnai-magyarok-jogai-mellett
https://itthon.transindex.ro/?hir=63471
https://itthon.transindex.ro/?hir=63471
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Cosmin Boricean alprefektus írta alá, mert a megyében még nem nevezett ki a kormány 

prefektust. A koalíciós egyezség szerint az RMDSZ jelöltje, Ráduly István uzoni polgármester 

kapja a tisztséget.  

  

Mégsem lesz RMDSZ-es politikus a nép ügyvédje? 
2021. március 17. – Krónika, maszol.ro 

Politikailag független személyt tervez az ombudsmani tisztségbe jelölni a kormánykoalíció – 

nyilatkozta szerdán Ludovic Orban. Korábbi sajtóhírek szerint az RMDSZ kapja a tisztséget. 

A bukaresti sajtó március elején számolt be arról, hogy a koalíciós pártoknak sikerült 

megállapodásra jutniuk a román közszolgálati televízió (TVR) és rádió (SRR) igazgatói, 

valamint az ombudsmani tisztségek elosztása kapcsán. Információik szerint a végleges 

elosztás szerint az ombudsmani tisztség az RMDSZ-nek jutna. Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

szóvivője akkor a Krónika megkeresésére azt mondta, hogy nincs végleges döntés az ügyben, 

ám később Kelemen Hunor szövetségi elnök beszélt arról, hogy az érdekviselet kapná a 

tisztséget, azonban úgy nyilatkozott, hogy az RMDSZ számára nem sürgős Weber leváltása.  

 

Még mindig nem nevesítették a prefektúrák főtitkárait, Györke sorsa is 

bizonytalan 
2021. március 17. – transindex.ro 

Az elmúlt hetek puskaporos hangulata valamennyire enyhülni látszott Kolozs megyében, 

miután Kolozsvár polgármestere közeledni kezdett a magyar prefektushoz, akit a 

kormánykoalíciós egyezség értelmében az RMDSZ javasolhatott a liberálisok helyett. Amikor 

viszont már úgy tűnt, hogy a nemzeti liberálisok megbékélnek a helyzettel, elvileg a héten 

nevezik ki a prefektúra magyar főtitkárát és kapják meg az alprefektusok a hatásköreiket, ami 

ismét felkavarhatja az állóvizet.  

 

Kinevezték Szilágy megye új magyar főtanfelügyelő-helyettesét 
2021. március 17. – maszol.ro 

Dari Tamás, Szilágy megye helyettes főtanfelügyelője prefektusi kinevezést kapott, pozíciója 

megüresedett, helyére hétfőn, március 15-én Faluvégi Ervin Zoltánt, a Zilahi Silvania 

Főgimnázium aligazgatóját iktatták be. „Új feladat vár rám, de rálátásom van az oktatási 

rendszerre, mert már több mint harminc éve tanítok, és 23 éve a Zilahi Silvania 

Főgimnáziumban aligazgató vagyok. Itt találkoztam a reformmal, illetve a reformkísérletek 

több variánsával, és megpróbáltuk ezeket alkalmazni több-kevesebb sikerrel. Az a célunk, 

hogy megyei szinten a lehető legjobbat hozzuk ki az oktatás területén, de természetesen nem 

lehet elvonatkoztatni az egészségügyi helyzettől” – nyilatkozta a főtanfelügyelő-helyettes. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/megsem-lesz-rmdsz-es-politikus-a-nep-ugyvedje
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28952
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28952
https://maszol.ro/belfold/Kineveztek-Szilagy-megye-uj-magyar-fotanfelugyelo-helyetteset
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Turisztikai településsé nyilvánították Nagyszalontát és Székelyhidat 
2021. március 17. – Krónika, maszol.ro 

Helyi érdekű turisztikai településsé nyilvánította mai ülésén a kormány a Bihar megyei 

Nagyszalontát és Székelyhidat, a Beszterce-Naszód megyei bethleni élményfürdőt, valamint a 

Szucsávai Frumosu és Mălini községeket – jelentette be szerdán Cseke Attila közigazgatási 

miniszter. A mai döntés jelentős mértékben hozzájárul a fent említett települések 

fejlesztéséhez, mivel finanszírozásra pályázhatnak azokból a forrásokból is, amelyeket a 

turisztikai látványosságok számára különítettek el – olvasható az RMDSZ szerdai 

közleményében. 

 

Milliókkal száll be a fejlesztési minisztérium a Maros megyei beruházásokba 
2021. március 17. – szekelyhon.ro 

Iskolaépületek bővítésére és korszerűsítésére, sportteremépítésre, művelődési otthon 

felújítására nyert pályázatot öt Maros megyei település. A fejlesztési minisztérium több mint 

44 millió lejt juttat Maros megyének. Márk Endre, Szászrégen polgármestere a Székelyhon 

érdeklődésére elmondta, a Petru Maior Szakközépiskola teljes főjavítására pályáztak, hiszen 

már nagyon le van lakva az épület. „Óriási segítséget jelent számunkra ez a támogatás, hiszen 

önerőből nem tudnánk elvégezni a felújítási munkálatokat” – hangsúlyozta az elöljáró. 

 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke az RMDSZ-szel 

történő együttműködésről 
2021. március 18. – Krónika 

A koalíciós kormány tagjaként az RMDSZ politikusai fontos tisztségeket töltenek be a 

bukaresti és helyi állam¬aparátusban. Mindeközben az RMDSZ-szel szövetségre lépett 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) pártjai, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári 

Párt körön kívül maradtak. Az RMDSZ-szel történő együttműködésről Csomortányi 

Istvánnal, az EMSZ társelnökével beszélgettek. 

 
Rimaszombatba is jutott a magyar kormány által ajándékozott 

lélegeztetőgépekből 
2021. március 17. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Rimaszombatban március 16-án adták át a Magyarország által ajándékozott 27 lélegeztetőgép 

egyikét. „Nagy köszönet jár a Magyar Kormánynak, hogy ilyen módon is támogatja Szlovákiát 

és Dél-Szlovákia magyarok által lakott régióit” – nyilatkozta Cziprusz Zoltán, a Magyar 

Közösség Pártja alelnöke, városi és megyei képviselő. Hozzáfűzte, az egész kezdeményezésért 

köszönetet kell mondani Forró Krisztián MKP-elnöknek, aki felvette a kapcsolatot a Magyar 

Kormánnyal és szorgalmazta a lélegeztetőgépek adományozását a magyarok által lakott 

járások kórházainak. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/turisztikai-telepulesse-nyilvanitottak-nagyszalontat-es-szekelyhidat
https://szekelyhon.ro/aktualis/milliokkal-szall-be-a-fejlesztesi-miniszterium-a-maros-megyei-beruhazasokba
https://szekelyhon.ro/aktualis/milliokkal-szall-be-a-fejlesztesi-miniszterium-a-maros-megyei-beruhazasokba
https://szekelyhon.ro/aktualis/milliokkal-szall-be-a-fejlesztesi-miniszterium-a-maros-megyei-beruhazasokba
https://felvidek.ma/2021/03/bajban-ismerszik-meg-a-barat/
https://felvidek.ma/2021/03/bajban-ismerszik-meg-a-barat/
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Anyanyelven történő oktatás: éljünk alkotmányos jogunkkal! 
2021. március 17. – Felvidék Ma 

Március 15-én Kassa megyében a középiskolai beiratkozások kapcsán online tanácskozásra 

került sor Rastislav Trnka megyei elöljáróval, amelyen részt vett Furik Csaba (MKP) megyei 

képviselő, Nagy György, az Összefogás képviseletében, valamint a Híd párt részéről Pataky 

Károly megyeelnök-helyettes. Az egyeztetés célja a megyében működő magyar, vagy részben 

magyar középiskolákba való jelentkezésekkel kapcsolatos helyzet tisztázása volt. A februári 

online beiratkozási adatok szerint ugyanis 65-tel több volt a magyar jelentkező, mint 

amennyit a megyei magyar középiskolai kvóta engedélyezett a következő tanévre. 

 

Az oktatásügyi minisztérium is kulcsfontosságúnak tartja a magyar diákok 

anyanyelven való oktatását 
2021. március 17. – Felvidék Ma, Körkép 

Országszerte zajlik a beiratkozási program. Az alapiskolai beiratkozás mellett április 10-ig kell 

eldönteniük a végzős kilencedikeseknek, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni a 

tanulmányaikat. A szlovákiai és köztük a felvidéki magyar tanítási nyelvű középiskolák előre 

meghatározott létszámú osztályt nyithatnak. Számos esetben több magyar anyanyelvű diák is 

választaná az adott oktatási intézményt, azonban az iskola keretlétszáma nem engedi a 

felvételüket. 

 

Terítéken a szlovák parlamentben a kettős állampolgárság kérdése 
2021. március 17. – Körkép 

Ma tárgyalta a szlovák parlament első olvasatban a szlovák állampolgársági törvény 

módosítását, melyet a kormány korábban már elfogadott. A belügyi tárcától, de politikailag az 

SaS konyhájából származó javaslat lényege, hogy a magyarokon kívül immár mindenki 

másnak lehetővé tennék a kettős állampolgárságot. Akik pedig az elmúlt 11 évben 

elveszítették, azok többsége visszakaphatná.   A szerdai vitában a magyar érdekeket főleg 

Gyimesi György és Zita Pleštinská (mindketten OĽaNO), valamint Ondrej Dostál (SaS) védte. 

  
Érvekkel a városközpont megmentéséért 
2021. március 18. – Magyar Szó 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, kedden tartották meg a városi tervbizottság ötödik 

ülését, amelyen sor került a város kettes övezete részletes szabályozási tervének közvitájára. A 

tervhez huszonhat beadvány érkezett be, amelyek közül egy kivétellel mindegyik elmarasztaló 

jellegű volt. Beadványokat szakmai szervezetek, szakemberek, közéleti személyiségek, 

közvállalatok és magánszemélyek egyaránt benyújtottak, többek között dr. Pásztor Bálint, a 

városi képviselő-testület elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a 
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https://felvidek.ma/2021/03/anyanyelven-torteno-oktatas-eljunk-alkotmanyos-jogunkkal/
https://felvidek.ma/2021/03/az-oktatasugyi-miniszterium-is-kulcsfontossagunak-tartja-a-magyar-diakok-anyanyelven-valo-oktatasat/
https://felvidek.ma/2021/03/az-oktatasugyi-miniszterium-is-kulcsfontossagunak-tartja-a-magyar-diakok-anyanyelven-valo-oktatasat/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/03/17/teriteken-a-szlovak-parlamentben-a-kettos-allampolgarsag-kerdese/
https://www.magyarszo.rs/hu/4565/vajdasag_szabadka/238377/%C3%89rvekkel-a-v%C3%A1rosk%C3%B6zpont-megment%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt-VMSZ-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-Szabadka-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint.htm
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Szolidaritás Szabadkai Polgárok Egyesülete, a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet, a 

szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat. 

 

Hamarosan megújulhat a szabadkai Városi Könyvtár homlokzata 
2021. március 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadka Város 18 millió dinárt nyert a szerbiai Államigazgatási és Önkormányzati 

Minisztérium pályázatán a Városi Könyvtár épülete homlokzatának felújítására, tette közzé a 

hírt közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, aki sikeresen 

lobbizott az eszközökre. „Amikor november elején az egyik Atlasz-szobor megrongálódott, 

elkezdtünk források után kutatni a felújításra. Pályáztunk a szerbiai Művelődési 

Minisztériumnál, valamint az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztériumnál is. 

Személyesen beszéltem Marija Obradović miniszter asszonnyal, arra kérvén, hogy az ország 

legrégebbi könyvtára épületének felújítása jelentsen prioritást” – írta Pásztor Bálint. 

 

A Tartományi Mezőgazdasági-fejlesztési Alap a támogatási pályázatai 
2021. március 17. – Pannon RTV 

Kiírta a Tartományi Mezőgazdasági-fejlesztési Alap a 2021-es évre vonatkozó támogatási 

pályázatait. A részletekről Molnár Viktor, igazgatóhelyettes beszélt a Közügyekben. 11 

kiírásban pályázhatnak kedvezményes hitelekre a gazdák. Többek között gépeket, 

öntözőberendezéseket, tároló-kapacitásokat, üvegházakat és melegágyakat vásárolhatnak a 

pénzeszközök felhasználásával a földművesek, az állattenyésztők pedig anyaállatokat, 

minőségi tenyészállatokat, méhészeti felszereléseket szerezhetnek be. Molnár Viktor 

elmondta, hogy ezeket a hiteleket érdemes kombinálni más pályázatokkal is. 

 

A kárpátaljai megyei adminisztráció képviselői a határ menti utak építésének 

terveiről tárgyaltak a magyar partnerekkel 
2021. március 17. – karpat.in.ua 

Az M3-as elkerülő út építése és a Csap–Záhony határátkelőn a Tisza-híd rekonstrukciója az 

ukrán fél prioritásai között szerepel a magyar partnerekkel való együttműködésben – számolt 

be a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal sajtóközpontja. A megyei adminisztráció, a 

Kárpátaljai Közúti Szolgálat képviselői online formában tárgyaltak magyar partnereikkel. A 

megbeszéléssel kapcsolatban Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai megyei adminisztráció első 

helyettes vezetője elmondta: „Kárpátalja területén számos nemzetközi közlekedési folyosó 

halad át, és jelentős mennyiségű teher- és export-import tranzit-szállítmányozás valósul meg. 

Ezért fontos ebben a folyamatban a közúti közlekedés és a határ menti infrastruktúra 

fejlesztése. Úgy gondolom, hogy képesek leszünk megvalósítani ambiciózus terveinket, és 

eljutunk egy új szintre.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26293/Hamarosan-megujulhat-a-szabadkai-Varosi-Konyvtar-homlokzata.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tartomanyi-mezogazdasagi-fejlesztesi-alap-tamogatasi-palyazatai
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tartomanyi-mezogazdasagi-fejlesztesi-alap-tamogatasi-palyazatai
http://life.karpat.in.ua/?p=49580&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=49580&lang=hu
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Vasvári Pálról nevezték el az Ortutay szakkollégium egyik közösségi terét 
2021. március 17. – karpat.in.ua 

Vasvári Pálról, – aki élete során volt író, történész, forradalmár, a „márciusi ifjak” egyik 

vezéralakja – nevezték el az Ortutay Elemér Görög katolikus Szakkollégium egyik közösségi 

terét. A névadó ünnepségre március 15-én, az online térben került sor.  

 

Két mobil röntgengépet kapott a Megyei Tüdőgondozó Központ 
2021. március 17. – karpat.in.ua 

Két korszerű mobil röntgengépet kapott a Kárpátaljai Megyei Tüdőgondozó Központ. A 

járművekben található felszerelést teljes egészében ukrán gyártók készítették és értéke 

megközelíti az öt millió hrivnyát. A két mobil röntgengép elsődleges küldetése a különféle 

tüdőbetegségek, beleértve a koronavírus által okozott szövődmények időben történő 

felfedezése. A korszerű technikai eszközöket a Lengyelország – Fehéroroszország – Ukrajna 

közötti nemzetközi együttműködés keretében szerezték be. 

 

„A szabadság nagy érték, amely egyben kötelezettség is” 
2021. március 17. – Népújság 

Idén csak az online térben tudtuk megünnepelni a magyar nemzeti ünnepet is. A magyarság 

politikai vezetése, illetve a meghívott vendégek szombaton több muravidéki helyszínen 

koszorúzással emlékeztek az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, az MMÖNK, 

illetve az 1. Sz. Lendvai KÁI és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola jóvoltából pedig online 

összeállításokkal emlékezhettünk. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a 

Muravidéken szervezett ünnepi megemlékezések a járványhelyzet miatt is csak a virtuális 

térben zajlottak. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) a 

nemzeti ünnep előestéjén online ünnepi műsorral várta a muravidéki magyar közösség tagjait 

Facebook- és YouTube-csatornáján. 

 

Gyarapodó értékeink 
2021. március 17. – Népújság 

Szimbolikusan a magyar nemzeti ünnep napján, március 15-én került sor a „Muravidéki 

magyar értékek nyomában” című pályázat díjátadására az iskolák előtt. A muravidéki 

pályázaton egy közép- és öt általános iskolás csapat tanulói a mentorok segítségével és 

szorgos kutatásuk által 11 új értékkel (közöttük az aranycsikó mondája, a lendvai gyógy- és 

termálvíz, a mocsári kockásliliom, Gálics István életműve stb.) bővítették a Muravidéki 

Magyar Értéktárat. „Továbbra is foglalkozzatok a muravidéki magyar értékekkel, hiszen a 

muravidéki magyar közösség tárgyi és szellemi örökségének megőrzése és ápolása fontos az 

utókor számára” – mondta többek közt a díjazottaknak Farics Dorisz, a Muravidéki Magyar 

Értéktár Bizottság elnöke. Képünkön az első helyezett csapat, Magyar Miha, Tot Teodor és 

Kepe Buda György a díjak – táblagép és vásárlási utalvány – átvételekor. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=49556&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=49537&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10236-%E2%80%9Ea-szabads%C3%A1g-nagy-%C3%A9rt%C3%A9k,-amely-egyben-k%C3%B6telezetts%C3%A9g-is%E2%80%9D.html
https://www.nepujsag.net/kultura/10235-gyarapod%C3%B3-%C3%A9rt%C3%A9keink.html
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Bučar, Peterle és Rupel nyilvánosan ígéretet tett 
2021. március 17. – Népújság 

Az őshonos nemzeti kisebbségek, illetve a muravidéki magyar nemzeti közösségnek és 

Szlovénia önállósulási folyamatának egyik legfontosabb kérdése volt az alkotmányos 

kisebbségvédelmi jogok megalapozása. Az akkori eseményeket a kisebbségi jogi kérdések 

kulcsfontoságú szakértőjével, Hajós Ferenc jogásszal, a lendvai bíróság sok éves elnökével, 

Szlovénia első magyarországi nagykövetével, az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménnyel 

foglalkozó bizottságának tagjával világítottuk meg.   

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. március 17. – Kossuth Rádió 

 

Hiába a kormányzati szerepvállalás, bizonyos dolgok nem változnak. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere idén is megkapta a már szokásos 10 ezer lejes bírságot a március 15-én kitűzött 

piros-fehér-zöld zászlók miatt. 

 

Hágai irodájában fogadta az EBESZ  új kisebbségügyi főbiztosa, Kairat Abdrakhmanov 

Bocskor Andrea Fidesz-KDNP-s EP képviselőt. A kárpátaljai származású politikus 

tájékoztatta a három hónapja kinevezett föbiztost a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, 

az ukrajnai jogszűkítő intézkedésekről. 

 

Három hete húzódik a négypárti szlovák kormánykoalíció válsága, amely akár a kormány 

széteséséhez, az előrehozott választások kiírásához is vezethet. Ebben a helyzetben különösen 

nagy a felelősségük az egység megteremtésén dolgozó magyar pártoknak – mondja Kolek 

Zsolt elemző, a ma7.sk honlap vezető szerkesztője 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és háttérintézménye, az Eurotrans Alapítvány 

március 15-től, segít az érintetteknek a koronavírus elleni oltásra való online regisztrációban. 

Országszerte a területi irodáikban várják azokat, akiknek nehézséget jelent az interneten való 

eligazodás. 
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https://www.nepujsag.net/horizont/10238-bu%C4%8Dar,-peterle-%C3%A9s-rupel-nyilv%C3%A1nosan-%C3%ADg%C3%A9retet-tett.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-17_18-02-00&enddate=2021-03-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-03-17_18-02-00&enddate=2021-03-17_18-40-00&ch=mr1
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Műemlékké nyilvánították a nagyvárai Sonnenfeld palotát. Nagyvárad belvárosában az 1911 

és 1913 között Spiegel Frigyes tervei alapján épült ház, 2018 decemberében került az Iskola 

Alapítvány tulajdonába. Egy  magyar kulturális központot szeretnének kialakítani az átépítés 

után, amely a tervek szerint ősszel kezdődik el. 

 

Közvitát tartottak kedden Szabadkán a város magjának új szabályozási tervéről. A 

dokumentum hatalmas felháborodást váltott ki a tősgyökeres szabadkaiak körében, hisz 

lebonthatóvá válna a belváros épületeinek több mint a fele. Több polgár is fontosnak tartotta, 

hogy írásos formában nyújtsa be megjegyzésit a szabályozási tervvel kapcsolatban. 

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége „Szerelmem: szűkebb hazám” címmel 

esszépályázatot hirdetett a szórványlét szempontjából legveszélyeztetettebb hat erdélyi és 

bánsági megye középiskolás diákjai számára. A pályázatot az Erős civil szervezetekért projekt 

keretében hirdették meg. Az eredményhirdetésen az ernyőszervezet elnöke, Bodó Barna 

értékelte a pályamunkákat. 

 

Húsvéthoz közeledve tojásíró kalákába hív kicsiket és nagyokat az Erdélyi Hagyományok 

Háza. Nagyhéten, március 29-április 1. közötti időszakban minden nap lesznek a 

foglalkozások. A részvétel regisztrációhoz kötött. Március 19-ig lehet jelentkezni. 

 


